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STICHTING WONEN YPSILON AMSTERDAM 
Mauritskade 22-C, 1091 GC, Amsterdam      Datum:  30 maart 2020 

 swya.wonenypsilon020@gmail.com       Tel: 020 6143575 

 

 

 

JAARVERSLAG 2019 STICHTING WONEN YPSILON AMSTERDAM (SWYA) 

(Voorheen Stichting Kraaipan Oase) 

 

Bestuur: 

Rita Loholter (RL)-voorzitter, Gerard Dijkstra (GD)-secretaris, Lex Baay (LB)-penningmeester, Rob 

Giebels (RG)-lid, Luc Klaphake (LK)-voorgesteld als lid. 

Huuradministratie SKO woningen wordt verzorgd door Lieke Thesingh (LT).     

 

In memoriam Niko Kuijper 

De initiator van de Amsterdamse Ypsilon Woon Oases is op 17 mei 2019 overleden. Hij kampte sinds 

2017 met de gevolgen van ALS. Tot het laatst toe was Niko voor de andere bestuursleden van SWYA 

en de Woon Oases een grote steun. 

Niko heeft veel voor Ypsilon Amsterdam betekend. Hij zette zich als voorzitter voor de familie en 

mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid in, zat in diverse besturen en 

verzorgde vele jaren de Amsterdamse Nieuwsbrief (Bewaren Bewaren). Zijn hart ging echter uit naar 

het realiseren van goede woningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid; ruime 

woningen van een goede kwaliteit waarin men het hele verdere leven in kan blijven wonen, liefst in 

een rustige buurt. Woon Oases waarin de bewoners de ruimte krijgen om hun talenten en 

kwaliteiten te ontdekken en zij als groep elkaar stimuleren. In 2013 werd de Kraaipan Oase officieel 

geopend (40 woningen met ontmoetingsruimte). Begin 2016 startte Niko een tweede woongroep 

met als doel meer Woon Oases in Amsterdam te realiseren. Ook dat is gelukt, de eerste woningen 

van de Staalman Oase zijn inmiddels bewoond. Het door Niko bedachte Woon Oase concept heeft 

zich bewezen en kan, met kleine aanpassingen, in andere Ypsilon woonprojecten worden toegepast. 

Niko Kuijper is voor velen een voorbeeld. Hij had met veel bewoners van de Kraaipan Oase een 

persoonlijke, vriendschappelijke band. We denken dankbaar terug aan een bijzonder fijn en 

rechtvaardig mens met een groot hart voor de zwakkeren in de samenleving.  Bedankt Niko. 

Taakverdeling  van het bestuur: 

Rita Loholter is Niko opgevolgd als voorzitter, Luc Klaphake is voorgesteld als nieuw lid van het 

bestuur.   LK zal begin 2020 toetreden tot het bestuur.    

 

Doelstellingen: 

Deze zijn ongewijzigd en zijn: Stabiele en geschikte huisvesting regelen voor mensen met een 

verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, zodat de woonomstandigheden ervoor zorgen dat de 
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bewoners zo  weinig mogelijk hinder ondervinden van deze kwetsbaarheid en een eigen leven 

kunnen opbouwen. Die geschikte huisvesting komt in de meeste gevallen aan de orde als de 

bewoners al  geconfronteerd zijn met hun kwetsbaarheid maar toch nog in de fase zitten van de 

eerste keuze tot een definitieve huisvesting. In die fase heeft men vaak nog geen helder zicht op deze 

kwetsbaarheid. Begeleiding in die fase is van groot belang, zowel van de professionele zorg als de 

informele zorg – al noemen wij dat laatste liever vriendendiensten –  voor de bewoners om te komen 

tot acceptatie van de handicap in relatie met de woonomgeving. Dat geeft dan verder ruimte voor de 

bewoners om onder betere omstandigheden alsnog te ontdekken wat de talenten/kwaliteiten zijn en 

hoe die te benutten in de samenleving. Feitelijk kan dit leiden tot een groep bewoners, waarvan er 

sommige permanent op ondersteuning van professionele zorg zijn aangewezen en anderen zelfs later 

onze vriendendienst niet meer nodig hebben. En dan kan men wel  blijven genieten van de goede 

woning, met de zekerheid dat bij terugval een vangnet aanwezig is. Zo’n diverse groep stimuleert ook 

elkaar.  

 

Verhuur is het middel, SWYA’s rol is het opkomen voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid 

voor psychose. SWYA will continuïteit crëeren en terugval voorkomen, dit geheel in lijn met het 

gedachtengoed van MIND Ypsilon.   

 

Om bovenstaand doel te bereiken verricht SWYA de volgende hoofd activiteiten: 

1. Treedt op als intermediair huurder tussen wooncorporaties en bewoners volgens het 

Kraaipan Oase model, nu het Oase Model genoemd.    

2. Ondersteunt nieuwe (Ypsilon) woongroepen  waar zij kan in hun oprichtingsfase en treedt 

daarna op als intermediair huurder indien noodzakelijk. (Staalman Oase voorbeeld). 

3. Bewaakt, samen met de zorginstelling en de naastbetrokkenen, de kwaliteit van het wonen  

volgens de hierboven geschetste inhoudelijke doelstellingen. Dit kwaliteits toezicht is echter 

niet af te dwingen. 

4. Onderhoudt contacten met de wooncorporaties, de zorginstellingen en de Gemeente 

Amsterdam in samenwerking met de Stichting Ypsilon Amsterdam. 

 

Activiteiten 

Op dit moment treedt SWYA op als intermediair verhuurder voor de Stichting Kraaipan Oase, sinds 

2005.  Ondersteunt de Werkgroep Wonen Ypsilon Amsterdam sinds eind 2016 met het uitvoeren van 

haar taken (en vice versa).  Sinds 2019 treedt SWYA ook op als intermediair verhuurder voor de 

inmiddels opgerichtte Stichting Staalman Oase.  Daarnaast is SWYA in overleg met meerdere 

wooncorporaties over het opzetten van overeenkomstige woonprojecten in de regio Amsterdam.  Er 

wordt aandacht besteed aan het bekendheid geven van de problemen van de doelgroep en aan het  

beschikbaar stellen  van de opgedane ervaringen in breed verband.  Uitwisseling van ervaringen met 

– en leren van  woonprojecten van gelijke aard is hierbij belangrijk.   

 

Een discussie is opgestart hoe SWYA (en dus ook de betrokken Oase stichtingen)  

“toekomstbestendig”  te maken.  Hierover is, onder leiding van Ypsilon Amsterdam, overleg gaande 

met de Gemeente Amsterdam.  Structurele subsidiëering van de ondersteuning van de Oase 

activiteiten is hierbij een mogelijkheid. 
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Uitvoering 

De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door het SWYA bestuur en LT. Al het werk 

wordt geheel onbezoldigd gedaan.  Er wordt kantoor gehouden op het adres van Stichting Ypsilon 

Amsterdam.      

 

Stichting Kraaipan Oase (SKO) 

De Kraaipan Oase is een  woonvoorziening met ambulante zorg voor mensen met een verhoogde 

kwetsbaarheid voor psychose.  Het initiatief werd genomen in 2005 door SWYA,  toen nog onder de 

naam Stichting Kraaipan Oase werkende.   In 2008 kreeg de eerste bewoner een Ymere woning 

toegewezen.   Sinds 2008 zijn gefaseerd 32 woningen en de gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd 

tot in 2015 de laatste toegezegde woning werd toegewezen. In 2018 zijn er nog 3 woningen 

toegevoegd. Het totaal is nu 35.  Daarnaast zijn er een beperkt aantal  gasten van de 

gemeenschappelijke ruimte, zij nemen deel aan de activiteiten maar huren geen SKO woning.  Vier 

wooncorporaties verhuren, met SWYA als intermediair ,in Amsterdam zelfstandige woningen aan de 

SKO bewoners.  Deze woningen zijn gelegen in de Transvaalbuurt, een prikkelarme  buurt met rustige 

straten en in veel gevallen een voordeur aan de straat.   10 Woningen bevinden zich boven de 

gemeenschappelijke ruimte en 28 woningen liggen verspreid binnen loopafstand van deze ruimte in 

de Kraaipanstraat. 

 

SKO, Gemeenschappelijke ruimte 

Het beheer van - en de activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte lopen goed.  Er is een 
enthousiaste groep naastbetrokkenen van de bewoners die dit mogelijk maken, er wordt zeer veel 
werk verzet door hen.   Dit samen met een vast team van zorgverlener Cordaan.  In 2019 is een 
website geopend. 
 
De huur voor de gemeenschappelijke ruimte en een deel van de servicekosten van deze ruimte 
worden door de bewoners gedragen. Het tekort op de huur- servicekosten wordt door SKO gedekt 
uit donaties.   Voor dit bedrag is ook in 2019 weer geen structurele dekking c.q. sponsoring 
gevonden. Hierdoor dreigt er nog steeds een exploitatietekort. Met de uitbreiding  van 3 nieuwe 
woningen en nieuwe gasten van de gemeenschappelijke ruimte, waardoor er meer personen zijn die 
bijdragen aan de exploitatie van deze ruimte, wordt het exploitatietekort in 2019 kleiner.       
 

SKO, overzicht woningen 

Aan het woningbestand zijn in 2019 geen woningen toegevoegd.  Er is één  bewoner vertrokken  en 

één nieuwe bewoner bijgekomen.  Bestand:  Ymere 28 woningen waarvan 10 in het gebouw van de 

voormalige Kraaipan School.  Stadgenoot 3-, Rochdale 3- en Eigen Haard 1 woning.  Daarnaast wordt 

er nog de gemeenschappelijke ruimte gehuurd van Ymere.      

 

SKO, inning van de huren 

Alle SKO bewoners betalen de huur van hun woning plus een bedrag voor de huur van de 
gemeenschappelijke ruimte. Er zijn  “uithuizige bewoners” (gasten) die ook gebruik maken van de 
activiteiten in de ontmoetingsruimte ruimte en daarom  meebetalen aan de huur van deze ruimte. 
De huurbetalingen lopen over het algemeen goed. Eind december was de huurachterstand bij één 
bewoner  circa € 2500,-.   Met de curator van deze bewoner is een betalingsregeling afgesproken.   
 

Alleen bij de jaarlijkse huurverhoging moeten 3 á 5 bewoners aangemaand worden tot aanpassing.  
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Enkele  bewoners vergeten soms op tijd te betalen, maar een e-mailtje is dan meestal voldoende. 

 

SKO, relatie met omwonenden c.q. huisvesting problemen 
Over het algemeen is de relatie tussen de SKO bewoners en de omwonenden goed.   Ook heeft er 
zich een hoopgevende sociale samenhang en - controle ontwikkeld . Ten aanzien van de relatie 
tussen SKO bewoners en hun buren en vice versa is er eind 2018 één  interventie opgestart die nog 
steeds loopt.   Deze bewoner had t.g.v. het ontwijken van hulp en zorg van tijd tot tijd veel overlast 
veroorzaakt in de buurt. Deze interventie laat wederom zien hoe ingewikkeld de procedure is om een 
oplossing te zoeken als de bewoner daar in eerste instantie niet vrijwillig aan meewerkt (en geen 
bewindvoerder heeft).  Ook laat de geschiedenis zien dat, als de bewoner rechtsreeks met de 
corporatie zou hebben moeten communiceren, hij zonder opvang op straat zou terechtgekomen 
volgens het draaiboek dat in zo’n geval gehanteerd wordt.  Er wordt in het huidige geval nog naar 
een oplossing gezocht voor deze bewoner waarbij zijn belang, het belang van de omwonenden en 
het belang van de personen die bij de zorgverlening betrokken zijn worden meegenomen. 
 

Werkgroep Wonen Ypsilon Amsterdam (WWYA) 

In 2016 is er een “werkgroep wonen” gevormd bij Stichting Ypsilon Amsterdam.  Deze groep bestaat 
uit circa 8 naastbetrokkenen.  Een deel van deze naastbetrokkenen heeft ook een bestuursfunctie bij 
SWYA of een Oase.  De werkgroep ondersteunt SWYA bij het uitvoeren van haar niet huur 
gerelateerde taken en heeft o.a. als doel woongroepen te helpen met opstarten volgens het Oase 
concept.  Met name de Stichting  Staalman Oase (SSO) wordt actief ondersteund.  Er wordt 
maandelijks vergaderd in het kantoor van Stichting Ypsilon Amsterdam.   De voorzitter van SSO heeft 
het “voorzitterschap” van de werkgroep overgenomen van RL. 
 
Stichting Staalman Oase (SSO) 
In 2018 is de Stichting Staalman Oase opgericht en is er een overeenkomst getekend voor de huur 
van 30 woningen en één gemeenschappelijke ruimte met de woon corporatie De Alliantie en zijn er 
afspraken gemaakt met de zorgverlener Cordaan.   Van de gemeente is een subsidie groot € 
190.000,- ontvangen voor aanpassing - en het dekken van aanloopkosten van de te huren woningen 
en gemeenschappelijke ruimte.   De woningen en gemeenschappelijke sruimte zijn gelegen rond het 
het Staalmanplein, Amsterdam.    Woningen zijn verdeelt in twee “clusters” van ieder 8 woningen en 
14 “gespikkelde” woningen in de wijk.  
 
SWYA en de werkgroep WWYA ondersteunen SSO intensief in haar activiteiten en SWYA zal 
eenzelfde rol als intermediair verhuurder gaan vervullen bij SSO zoals zij nu doet bij SKO.  In 2019 zijn 
de eerste “spikkel” woningen van de Alliantie gehuurd.    De gemeenschappelijke ruimte komt pas 
vierde kwartaal 2020 beschikbaar.   Dit is een jaar later dan oorspronkelijk voorzien ten gevolge van 
vertragingen bij de ver-nieuwbouw van de wooncomplexen.  Vertraging is mede een gevolg van 
vergroening van de wooncomplexen: geen gas, stadsverwarming, zonnecellen.    Eind 2020 komen de 
eerste 8 clusterwoningen beschikbaar, gevolgd door de tweede groep van  8 clusterwoningen in 
januari 2021.   De 14 z.g. “spikkel woningen” komen beschikbaar uit het natuurlijk verloop onder 
huurders van de Alliantie in de wijk.            
 
Nieuwe projekten 

SWYA stond op de lijst van gegadigden voor één van de vervolg fasen van het project Overhoeks  van 

Ymere.   Inmiddels heeft Ymere laten weten dat de doelgroep van SWYA niet langer past in het 

huurders beleid van Overhoek.   Op dit moment zijn er geen actieve nieuwe project mogelijkheden. 

 

Huur administratie  

De boekhouding is  ondergebracht in het CASH boekhoud programma (in de Cloud). De automatische 

verwerking van de bankafschriften is verder uitgewerkt en is in 2019 voltooid. 
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De maandelijkse huurbetalingen en evt. huurovereenkomst gerelateerde zaken worden voor SKO 

woningen gecontroleerd door LT&GD.   Voor de SSO woningen door RG&RL. 

 

Financiën 

De financiën zijn op orde.  Huur ontvangsten en huur betalingen zijn in evenwicht.  De SWYA 
begroting  is in evenwicht.  
 
Er is een aparte bankrekening geopend voor de SSO gerelateerde huren en betalingen.   
 
Er is geen substantiële reserve voor het (tijdelijk) opvangen van achterstallige huurbetalingen of zelfs 
huurderving.  Ymere draagt jaarlijks  € 1.000,- bij aan een reserverings fonds.    Met de Alliantie is een 
soortgelijke afspraak gemaakt. 
 
Het door Ymere in 2013 beschikbaar gestelde fonds van € 5.000,- is in de periode 2013-2019 gebruikt 
voor betalingen ter grootte van circa € 2.200,-.  Het betreft voornamelijk juridische kosten in relatie 
tot het beheer van de gehuurde woningen, waarvoor deze bijdrage ook is bedoeld.   De bankkosten 
zijn ook in mindering gebracht op dit fonds.   Er is € 2.000 bijgestort.  Bijlage 2 geeft de 
verantwoording.  
 
Met Stichting Ypsilon Amsterdam is een overeenkomst getekend waarbij SYA een bedrag leent aan 
SWYA.  Dit bedrag dient als buffer om mogelijke liquiditeits tekort, dat ontstaat t.g.v. van het 
tijdsverschil tussen ontvangen – en te betalen SSO huren, op te vangen.  
 
De maandelijkse SKO huurbetalingen en bijkomende lasten d.d. 1 jan. 2019 zijn als overzicht gegeven 
in Bijlage 3, die is opgezet volgens het model van de Raamovereenkomst Europese Inkomenstoets. 
 
Het financieel verslag 2019 is als bijlage  toegevoegd.     
 

-------------------------------- 

 

Bijlagen 

1. SWYA: Begroting 2020 

2. SWYA: Ymere fonds  31 december 2019 

3. SWYA: SKO Huur en Servicekosten. Betalingen en Ontvangsten d.d. 1 Januari 2019 

(vertrouwelijk). 

4. SWYA: Jaarrekening 2019 
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